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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 6 /๒๕๖3 
วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00น. 

ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม  
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

1. นายธีระ       อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

       ท้องถิ่น 
5. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
6. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       กรรมการโดยต าแหน่ง 
 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
1. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 
     เลขานุการสภาฯ 

2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
6. นายซ าซูเด็ง         มามุ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นายบูรฮัน        หะยีดือราแม  นักวิชาการพัสดุ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ความเจริญ นั้นจะเกิดขึ้นได้ ย่อมต้องอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันหลายอย่าง 

นอกจากวิทยการที่ดีแล้ว จะต้องอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซึ่งต้องเป็นไป
พร้อมทั้งในความคิดและการกระท า...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9    

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖3 ดังนี้ 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

ประชุมบุคลากรประจ าเดือน ครั้งที่  4/2563 และ ครั้งนี้  มีการประชุมผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยจัดกับแม่ข่าย 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

กิจกรรมประกอบด้วย 
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวในวัสดุเหลือใช้  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม

ทีส่่งเสริมการปลูกผักสวนครัว แก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสอีกด้วย  
2. ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม 2563  กิจกรรมการฝึกอาชีพ ของชุมชน (การตัด 

เย็บเสื้อผ้าในโรงงาน เสื้อคอกลม)  ตามโครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ โรงงานแฮนด์  อิน แฮนด์ รือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 

จัดอบรมโครงการธุรกิจอาหารและขนม แบบ Delivery ณ โรงอาหารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจส่งตัวผู้
กักกันสัมผัส (Local Quarntine) พร้อมทั้งร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักกันตัว ณ สถานที่กักกันผู้สัมผัส 
(Local Quarntine) ณ อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 

เตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพและการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารในเรื่องการท าบูดู ณ หาดบาแก๊ะ บ้านทอน ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 
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ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2563 
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาต่างๆและมีบริการ

ถ่ายรูปนักศึกษาส าหรับจัดท าบัตรนักศึกษาอีกด้วย  
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563   

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมกันมอบของ และรับของตู้ปันสุขวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส เพ่ือปันสุขกับทุกๆคน 
วันที่26  กิจกรรมมีดังนี้  

1. สอบวัดความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ทุน กสศ.  เวลา 9.00-15.30 น. ณ  
ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

2. ร่วมปรึกษาหารือกับหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาสในเรื่องการจัดท าหลักสูตร 
การขนส่งสินค้าชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563   

เข้าพบปะและปรึกษาหัวหน้ากลุ่มอาหารตากแห้งเคียงน้ าในเรื่องการจัดตั้งกลุ่ม
วิสาหกิจอาหารตากแห้งเคียงน้ าบางนราและการส่งเสริมอาชีพในปีงบประมาณ 2564 ณ เคียงน้ า 
โฮมสเตย์ ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563   

น าเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ IAMBEST2020  
ผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการวิจัยเรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์กระจูด ต าบลโคกเคียน อ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มสตรีจักสานกระจูดบ้านโคกพะยอม  โดยนายสาคร ปาน
จีน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และคณะ 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       
พฤษภาคม 2563 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 สรุปดังนี้ 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1      3,499,165.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน) 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2      5,819,030.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน) 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3         985,020.00 บาท
  (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)                            
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ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4      1,200,920.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)                        
   ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับ                          3,150.00         บาท 
   นักศึกษาพิการ  
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5   36,782,605.00        บาท 
   ดึงงบประมาณคืน ครั้งที่ 6       981,740.00        บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7          40,000.00        บาท  

รวม                                               47,348,150.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม    12,376,070.09 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน               1,313,210.89 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น             13,689,280.89 บาท 
   เงินคงเหลือ              33,658,896.02 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖3 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ  ๒๕๖3 ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖3 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน เม.ย         2,304,761.57  บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน พ.ค                        180   บาท 
รวมรายรับ เดือน พ.ค                                             180   บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน พ.ค                           226,600   บาท 
รวมรายจ่าย เดือน พ.ค                 226,600   บาท 
  

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                 2,078,341.57  บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องการประชุมจัดท าสัญญารับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ
ชั้นสูง ปี 2563 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง   

ปี 2563 (ทุน 2 ปี อนุปริญญา) สาขาวิชาการบัญชี แล้วนั้น 
ข้อเท็จจริง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าสัญญารับทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาระดับอนุปริญญา 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2563 ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทย
บริการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 53 ทุน โดยมีนายยุทธนา พรหมณี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธาน และว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ ต าแหน่ง กรรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการสร้างความตระหนักในการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา
ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นว่า โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 (ทุน 2 ปี อนุปริญญา)สาขาวิชาการ
บัญชี จ านวน 53 ทุน นั้น ควรสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุน และวิทยาลัยควรตวรจ
สอบ ดูแลอย่างเข้มงวด เพ่ือลดการออกกลางคันของนักศึกษาในระหว่างเรียน เพราะถ้านักศึกษาเรียน
ไม่จบนั้นต้องชดชดใช้ทุนอีกด้วย 

 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพโดยมีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

 ด้วย Zoom  Webinar จะจัดการสัมมนา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่
มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการความร่วมมือระดับนานาชาติทางด้านสะเต็มศึกษา EASTEM (Euro – Asia Collaboration 
for Enhancing STEM Education) ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 3 
มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทย จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเอาชนะความท้าทายของการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพ” วันที่ 
22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ครั้งที่ 2 เรื่อง “ท าอย่างไรให้หลักสูตรการสอนผ่านระบบออนไลน์มีประสิทธิภาพ” 
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ครั้งที่ 3  เรื่อง “กลยุทธ์ส าหรับประเมินผลการเรียนออนไลน์ที่ดี” วันที่ 6 กรกฎาคม 
2563   เวลา 10.00 – 12.00 น. 
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ข้อเท็จจริง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้แจ้งให้ผู้สอนประจ าและผู้สอนพิเศษเข้าร่วมการสัมมนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในครั้งนี้  
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม   

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม    

  ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้อนุมัติแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
และบริการวิชาการ ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดแผนการจัด
หลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และมอบหมายให้กลุ่มงานหลักสูตร
พัฒนาอาชีพ ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาอาชีพ นั้น 
  เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งก าลังเป็นที่วิตกกังวลใน
ขณะนี้ อีกทั้งท าให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพจึง 
 
จ าเป็นต้องยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาส าหรับการจัดอบรมในหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ในจังหวัดนราธิวาส 

ข้อเท็จจริง                     
  ในการนี้  กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ส านักส่ง เสริมการศึกษาและอาชีพ                             

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 3 หลักสูตรดังนี้ 
 1.หลักสูตรขนมอบเพื่อธุรกิจ  ส าหรับประชาชนทั่วไปในอ าเภอรือเสาะ 

2.หลักสูตรการท าขนมไทยพ้ืนฐาน  ส าหรับประชาชนทั่วไปในอ าเภอรือเสาะ 
3.หลักสูตรการบัญชีเดี่ยว  ส าหรับนักศึกษาสาขาบัญชีหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
กฎ/ระเบียบ/บังคับ  

  ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2563 หมวด 3 
การรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ ข้อ 14 ใน
กรณีท่ีมีการยกเว้นค่าบริการวิชาการบางส่วนหรือทั้งหมด ให้อยู่ในอ านาจของผู้อ านวยการ และรายงาน
ให้สภาวิทยาลัยทราบ 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นว่า การจัดอบรมในหลักสูตรพัฒนาอาชีพทุกอาชีพของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่
ด าเนินการอยู่ ควรจะมีการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่ามีผลกระทบกับประชาชนจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างมากในทุกๆอาชีพ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสควรสนับสนุน ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ในการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมการหา
รายได ้และเป็นลดภาระต่างๆในสถานการณ์ดังกล่าวของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส 
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วาระท่ี ๑.๒.7 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 เมษายน 

2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวาระที่ 1.2.7 เรื่อง
รายงานงบลงทุน ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น 

ข้อเท็จจริง                     
 ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานความคืบหน้าในการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการจัดจ้างงาน

ก่อสร้างจ านวน 3 รายการ ดังนี้  
1. รั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวงเงินตามสัญญาจ้าง 3,899,๐๐๐ บาท (สามล้านแปด

แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  มีระยะเวลา 180 วัน จ านวนงวด 6 งวด เลขที่สัญญา 001/2563   
ลงวันที่ 22 เม.ย. 2563 และเริ่มสัญญา 23 เม.ย. 2563 สิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ผู้รับจ้าง 
หจก.ว.ก่อสร้างนราธิวาส โดยมีความคืบหน้าของการด าเนินการ คือ ผู้รับจ้างได้ด าเนินงานอยู่ในระหว่าง 
งวดที่ 2และงวดที่ 3 มีการเทคานเพ่ือเป็นฐานในการสร้างรั้ว 

2. ก่อสร้างถมที่รับระดับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วงเงินตามสัญญา 4,000,000 
บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) มีระยะเวลา 120 วัน จ านวนงวด 3 งวด เลขที่สัญญา 002/2563 ลงวันที่ 
22 เม.ย. 2563 และเริ่มสัญญา  23 เม.ย. 2563 สิ้นสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ผู้รับจ้าง หจก.
แอล.วาย.เคร์ คอร์ปอเรชั่น โดยมีความคืบหน้าของการด าเนินการ คือ ผู้รับจ้างได้ด าเนินงานไปแล้ว
จ านวน 2 งวด  

3. โรงอาหาร หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล/๒๗ (พิเศษ) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วงเงิน
ตามสัญญา 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)  มีระยะเวลา 360 วัน จ านวนงวด 6 งวด เลขที่
สัญญา 003/2563 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2563 และเริ่มสัญญา 25 เม.ย.2563 สิ้นสุดวันที่ 20 
เมษายน 2564 ผู้รับจ้าง หจก.ยะกังวิศวกรรม โดยมีความคืบหน้าของการด าเนินการ คือ จะมีการตอก
เสาเข็ม ในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2563 วันอังคาร ที่ 19 

พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 11 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการ
ประชุมครั้งนี้  
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

4/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่องก าหนดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี

การศึกษา  2562   
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 19 พฤษภาคม 
2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวาระที่ 
1.2.7 เรื่องก าหนดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562   
นั้น 

ข้อเท็จจริง                     
ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการ ติดต่อประสานงาน ใน

เรื่องสถานที่และวันที่ในการจัดกิจกรรมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้   
1.ก าหนดวันที่ เป็นวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 2.สถานที่ในการจัดกิจกรรม จากการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2563 ได้พิจารณาความเหมาะสม ไว้ 2 สถานที่ คือ โรงเรียน
นราธิวาส และส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนราธิวาส จากกการติดต่อประสานงาน    

1. หอประชุมโรงเรียนนราธิวาส มีการใช้ในจัดกิจกกรรมการเรียนการสอนของทาง
โรงเรียนจึงไม่สะดวกในการจัดกิจกรรม 

2. หอประชุมบรมราชกุมารี ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนราธิวาส 
จากการติดต่อประสาน สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 700 คนโดยประมาณ และมีบริเวณ
จัดแสดงผลงานนิทรรศการต่างๆของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และอีกทั้งมีพ้ืนที่ส าหรับรองรับผู้ปกครอง
ในการร่วมกิจกรรม  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาเสนอคุณสมบัติ อ่ืนที่ เหมาะสมของผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการวิทยาลัย ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และ
ลักษณะต้องห้ามของผู้อ านวยการวิทยาลัย และรองผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ
2558 (การสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส) 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม    

ตามค าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 54/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 แต่งตั้ง นายยุทธนา พรหมณี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 7 
พฤศจิกายน 2559 โดยจะครบก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และ



       รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส  ครั้งที่ 6/๒๕63    ประจ าเดือน มิถุนายน  ๒๕63       หนา้   9 
 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะด าเนินการเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต่อไป 
  ข้อเท็จจริง   
  ในการนี้ สถาบันวิทยาลัย ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แจ้งสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส เพ่ือพิจารณาเสนอคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสม ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย  
ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อ านวยการวิทยาลัย
และรองผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ.2558  

กฎ/ระเบียบ/บังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภา

สถาบันมอบหมาย 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอคุณสมบัติ อ่ืนที่ เหมาะสมของผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการวิทยาลัย ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยและรองผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ.2558 
มติที่ประชุม 

ประธานได้เชิญผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ออกจากห้องประชุม เนื่อง
ด้วยมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระ 

ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบคุณสมบัติ อ่ืนที่ เหมาะสมของผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการวิทยาลัย ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยพ.ศ.2558 โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน 
และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ จ านวน 
1 คน (การสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส) 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม    

ตามค าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 54/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 แต่งตั้ง นายยุทธนา พรหมณี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 7 
พฤศจิกายน 2559 โดยจะครบก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะด าเนินการเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต่อไป 
  ข้อเท็จจริง   
  ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ด าเนินการ แจ้งรายชื่อ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จ านวน 1 คน และรายชื่อกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1 คน  

กฎ/ระเบียบ/บังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภา

สถาบันมอบหมาย 
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือก

กันเอง จ านวน  1 คน และรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 
1 คน 
มติที่ประชุม 

ประธานได้เชิญผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ออกจากห้องประชุม เนื่อง
ด้วยมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระ 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเสนอ นายธีระ อัครมาส กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายยูโซะ ตาเละ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ต าแหน่ง ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา   

 

วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้สอนพิเศษหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส (กรณีพิเศษ) 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม   

ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ประกาศรับสมัครผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 และได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่17 มีนาคม 2563 จ านวน 20 คน แล้วนั้น 

 ข้อเท็จจริง   
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการจัด

ตารางเรียนตารางสอนในแต่ละสาขาวิชา/หน่วยจัดการศึกษา ซึ่งพบว่ามีปัญหาในการ จัดอาจารย์ลง
สอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ
เพ่ิมเติม เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563      
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่อนักศึกษาและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต่อไป  ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการบัญชี  ประกอบด้วย 
1.1 นางสาวนุสบา  วันเซ่ง      
1.2 นางนูรอัยนี  เย๊ะ 

2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 2.1 นางสุกัญญา  สุขสุพันธ์ 

3. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 
3.1 นายอาลี  สาและ 

และได้ผ่านการกลั่นกรองรายชื่อผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (กรณี
พิเศษ) จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2563  

กฎ/ระเบียบ/บังคับ  
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล 
หนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง 
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย  

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ 
พ.ศ.2558 
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้สอนพิเศษหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน 

นราธิวาส (กรณีพิเศษ) จ านวน  4 คน 
มติที่ประชุม 

ประธานได้เชิญผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมประชุม  
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายชื่อผู้สอนพิเศษหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน 

นราธิวาส (กรณีพิเศษ) จ านวน 4 คน และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นว่า คุณลักษณะผู้สอนพิเศษหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในสถานการณ์
ปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรเน้นหรือพิจารณาคุณลักษณะที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนยีในการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจ านวนบุคคลากรประจ าของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ว่าควรมีจ านวนมากว่านี้ เนื่องด้วยภาระงานและจ านวนหลักสูตรอนุปริญญา บุคลากรน่าจะ
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต้องพ่ึงพิงบุคลากรจากภายนอกจ านวน
มาก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรมีแผนบุคลากรรองรับในระยะยาว และเสนอไปยังสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนให้ด าเนินการ เพ่ือความมั่นคงและคุณภาพ มาตรฐานของบุคลากร ในการจัดการเรียนการสอน 
 

วาระท่ี ๔.4 เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

สรุปเรื่อง  
เรื่องเดิม   

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2561 มีมติเห็นชอบวาระที่ 
5.1 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ส าหรับ
นักศึกษารุ่น 2561 การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2562 และครั้งที่ 5/2562 มี
มติเห็นชอบวาระที่ 4.5 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
อนุปริญญา ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2562  และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที ่5/2563 
มีมติเห็นชอบวาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
อนุปริญญา ส าหรับนักศึกษารุ่น 2563 แล้วนั้น 
  ข้อเท็จจริง   

ในการนี้ ส านักวิชาการ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ได้จัดท ารายงาน            
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 ตามแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา เรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 สาขาวิชา ดังนี้  

(1) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  (2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
(3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4) สาขาวิชาการจัดการ  
(5) สาขาวิชาการบัญชี   (6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(7) สาขาวิชาอิสลามศึกษา  (8) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(9) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

และได้ผ่านการกลั่นกรองรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  
10  มิถุนายน 2563   
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                     กฎ/ระเบียบ/บังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัด 

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา  

ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 จ านวน  9 สาขาวิชา 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จ านวน 9 สาขาวิชา  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

7/2563 ประจ าเดือน กรรฎาคม 2563 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2563 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สามของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 7/2563 ตรงกับ    
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงาน
กลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่องโครงการสนับสนุนเงินงบประมาณ โดยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ใต้ (ศอ.บต.) 

สรุปเรื่อง 
  จากการลงพ้ืนที่ ของพลเรือตรี  สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนใต้(ศอ.บต.) ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพ้ืนที่หมู่ 
ที่ 2 บ้านบาเฆะ และหมู่ที่ 13 บ้านบาโระบูตอเหนือ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
ประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพประมง เนื่องจากในช่วงมรสุม ไม่มี
รายได้ ทั้งนี้มีการบูรณาการจากหลายหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา และในเรื่องการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

 ในการนี้  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)  สนับนสนุนเงิน
งบประมาณในการจัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสมีโครงการน าเสนอเพ่ือช่วยเหลือ แก้ไข ปัญหา ในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัด
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นราธิวาส ให้น าเสนอศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)เพ่ือพิจารณาเงินงบประมาณ
สนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วย  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นว่า ควรน าเสนอโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในจังหวัดนราธิวาส 
เพ่ือของบสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือ เช่น พ้ืนที่บ้านบาเฆะ จังหวัดนราธิวาสเป็นพ้ืนที่ที่มี
การท าบูดู วิทยาลัยชุมชนชนน่าจะเข้าไปยกระดับในเรื่องของบูดู ให้เป็นวิสาหกิจที่มั่นคงยั่งยืน พัฒนา 
บูดูในรูปแบบต่างๆโดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการขายหรือเพ่ิมคุณภาพให้กับ
สินค้าให้มีลักษณะที่โดดเด่นไม่เหมือนที่อ่ืน  
 

วาระท่ี 6.3 เรื่องการท าแผนที่บ้าน (Googel maps)ของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามีผลกระทบกับ
ประชาชนและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นอย่างมาก การเข้าถึงข้อมูลต่างๆของนักศึกษาเพ่ือ
สะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อช่วยเหลือ ประสานงาน วิทยาลัยชุมชนชนนราธิวาสควรจะมีการท าแผนที่
บ้านนักศึกษา เป็นแบบ Googel My Maps ซึ่งมีท้ังพิกัดลองจิจูด ละติจูด เพ่ือสะดวกในการช่วยเหลือ 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.4 เรื่องแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร 
สรุปเรื่อง 
  จากระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมาก ไม่มีรายได้ ไม่มีงานท า แต่ต้องมีด ารงชีวิตประจ าวัน การส่งเสริมเรื่องการเกษตรจึงเป็น
ทางออกอีกทางหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการส่งเสริมการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ประชาชนในทุกๆพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นต าบล หรือเป็นอ าเภอ ซึ่งอาจจะขอ
งบประมาณสนับสนุนจากศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และหลังจากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรหมดไป หลายๆธุรกิจอาจจะมีอันเป็นไปอีกมาก แต่เรื่องการเกษตรจะ
ยังคงอยู่ โดยเริ่มจากปลูกกินเอง ต่อยอดไปขายเพ่ือประกอบเป็นอาชีพต่อไป สร้างความยั่งยืนในอนาคต 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

              
   (นางสาวฐิตาภรณ์  อุสัยหนี)              (นางสาธิยา  บือซา) 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 

 


